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Utmaningar och möjligheter för utveckling av svensk fiskodling
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o Medlemsföretagen

o Tillstånd och produktion i Jämtland

o Exempel utmaningar och möjligheter



MEDLEMSFÖRETAGEN

o Svensk Fjällröding AB: 1odlingsenhet i Jämtlands län. (Omegalax lev.)

o Vattudalens Fisk AB: 3 odlingsenheter i Jämtlands län. 5 odlingsenheter i 

Västra Götaland,- Kronobergs- och Jönköpings län. (F.d. EM Lax AB)

o Börtnans Fjällvattensfisk AB: 1 odlingsenhet i Jämtlands län.

o Överumans Fisk AB: 3 odlingsenheter i Västerbottens-, och Jämtlands 

län. 

o Umlax AB: 5 odlingsenheter i Jämtland-, Västerbotten- och Norrbottens 

län.

o Nordic Trout Sweden AB: 8 odlingsenheter i Västra Götaland, Värmland, 

Dalarna och Västernorrlands län.

o Slotts Lax AB: 3 odlingsenheter i Dalarnas län. 

o Älvdalslax AB: 1 odlingsenhet i Dalarnas län.
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TILLSTÅNDSGIVEN PRODUKTION 2022 JÄMTLAND
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Ca 4 900 ton foder/år i Jämtland

Vilket motsvarar 

ca 16 – 18 miljoner fiskportioner per år



UTMANINGAR & MÖJLIGHETER
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o Snårigt regelverk

o Personal och utbildning

o Svensk marknad och export

o Miljö och klimat

Idag produceras majoriteten av våra livsmedel på land, detta trots 

att  jordens yta täcks av ca 71% oceaner, hav, sjöar och vattendrag. 

Ca 85 % matproduktion från jordbruk, 13,1% kött, 1,8% sjömat.



UTMANINGAR & MÖJLIGHETER
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Branschen begränsas idag av snårigt regelverk

Möjligheter att öka produktionen i Jämtland och i Sverige.

o Ny statlig utredning - En moderniserad fiskelag och förbättrade 

förutsättningar att bedriva vattenbruk (Dir. 2022:92).

o Miljöprövningsutredningen.

o Tidöavtalet - Enklare och kortare miljötillståndsprocesserna och ett nytt 

tjänstemannaansvar.



UTMANINGAR & MÖJLIGHETER
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Personal och utbildning

o Rekrytera utbildad arbetskraft, både fiskodlare, slakteri och 
förädling.

o Hur kan vi locka arbetskraft till yrket.

o Hur kan vi locka arbetskraft till – landsbygd/glesbygden. 

Starta utbildning i Jämtland?

Gemensam marknadsföring?

EU- projekt - Bridges.eu - framtidens akvakultur utbildning 



UTMANINGAR & MÖJLIGHETER
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Ökad Svensk marknad och export

o Pandemi och krig – ökad medvetenhet om behovet av ökad inhemska produktion

o Slakteri

o Förädling 

o Certifiering

Skapa förutsättningar att bedriva robusta företag.

Ökad dialog och samverkan genom hela värdekedjan. 

Underlätta för konsumenterna att göra svenska hållbara val.
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Miljö och klimat

Svenskodlad fisk är ett hållbart val

o Produktionen av fisk förbrukar betydligt mindre vatten och foder än 

vad produktionen av fjäderfä, gris och nötkreatur förbrukar. 

o Koldioxidavtrycket av fiskproduktionen per producerat kilo ligger på 

samma nivå som koldioxidavtrycket av fjäderfäproduktionen och på en 

klart lägre nivå än koldioxidavtrycket av produktionen av gris 

respektive nötkreatur.

o Effektivt resursutbyte - Slaktutbytet och andelen kött till mat är högre 

för fisk än fjärderfä, gris och nötkreatur. 
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UTMANINGAR & MÖJLIGHETER
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Miljö och klimat

Utsläpp och cirkulära flöden
o Miljökassen - Uppsamling av fekalier, foderspill
o Mer kunskap om biotillgängligt fosfor, nedbrytningstid i vatten - och 

sediment
o Fem ton grön fisk i disk - Cirkulära flöden – olika foderråvaror

Fiskhälsa, smittskydd mm: 
o Utveckling av avelsprogrammet
o Branschriktlinjer – fiskhälsa och smittskydd



UTMANINGAR & MÖJLIGHETER

Miljö och klimat

Foderframställningen utvecklas i hållbar riktning

o Innehåll och sammansättning, alternativa råvaror och 

tillsatser (god fiskhälsa & miljö- hälsa - och klimataspekter) 

o Foderkonvertering– utfodrad mängd/fiskens tillväxt-

förbättrad , ca <1 till 1.5. (foder, avel, utfodring).

o Fisk in fisk ut (FIFO): T.ex. 0,6 resp., 0,7 kg för regnbåge, 

röding 2021 dvs används mindre än 1 kg vildfoderfisk för 

att odla 1 kg regnbåge/röding. 
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VI BEHÖVER ÄTA MER SVENSK FISK –

BRANSCHEN BEHÖVER TILLÅTAS VÄXA 

12/5/2022 12

En rad riksdags- och regeringsbeslut under de senaste åren 

visar att det finns ett brett politiskt stöd för svensk fiskodling.

Vi har företag som kan och vill producera mer svensk fisk.

 Det är inget vi ska ta för givet!

 Svenska fiskodlare möjliggör att vi kan äta svenskodlad rom, 

röding och regnbåge. 

 Alternativet är import.
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